
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Житомира 

 

Витяг з протоколу 

спільного засідання педагогічної ради та ради школи 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 м. Житомира 

 

від 07.06.2021     № 11  

 

Присутні: 58 осіб 

 

Голова засідання – Коротка Світлана Миколаївна 

 

Секретар – Тарасюк Олена Іванівна 

 

Запрошені: Голова піклувальної ради школи Патинська Г.Д., заступник 

голови піклувальної ради школи Остринський О.Й., голова учнівського 

парламенту Осіпова Ю.Ю., заступник голови учнівського парламенту 

Вербицька К.Д. 

Слухали:  

Коротку Світлану Миколаївну, директора школи, яка ознайомила присутніх 

із змістом наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 

04.06.2021 р. № 154 «Про оздоровлення талановитих та обдарованих дітей - 

учнів та вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти у 

позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Супутник» влітку 2021 

року» з метою визначення претендентів із числа талановитих та обдарованих 

дітей для оздоровлення у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

«Супутник» влітку 2021року.  

Виступили: 

1) Заступник директора з НВР Савіцька Тамара Георгіївна, яка зазначила, що 

у закладі є група дітей, які є переможцями міських та обласних олімпіад, 

конкурсів, змагань, відмінників навчання, і запропонувала вибрати з їх числа 

претендентів для оздоровлення у позаміському закладі для оздоровлення та 

відпочинку «Супутник» влітку 2021 року. 

2) Класний керівник 8-В класу Полюх Лариса Олександрівна, виступила з 

пропозицією визнати таких учнів 8-В класу: Глущак Богдана Олександровича, 

який є відмінником навчання (нагороджений похвальним листом 2021р.), 

переможець (диплом І ступеня) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Житомирського територіального 

відділення Малої академії наук України наукове відділення «Фізика і 



астрономія» секція «Експериментальна фізика» та (диплом ІІІ ступеня) І 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН; 

Корень-Сильчину Діану Сергіївну, яка є відмінницею навчання (нагороджена 

похвальним листом 2021р.).  

Ухвалили: визначити претендентами із числа талановитих й обдарованих 

дітей для оздоровлення у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

«Супутник» влітку 2021 року: 

ІІІ зміна - учня 8-В класу Глущак Богдана Олександровича; 

IІІ зміна -, ученицю 8-В класу Корень-Сильчину Діану Сергіївну. 

Результати голосування: 

За - 58( п’ятдесят вісім)      Проти – 0 (нуль)     Утрималось – 0 (нуль) 

Голова педагогічної ради                                                          С. М. Коротка 

Голова піклувальної ради школи                                             Г.Д. Патинська 

Голова учнівського парламенту                                               Ю.Ю. Осіпова  

Секретар педагогічної ради                                                      О. І. Тарасюк 

    

 

Копія 

Згідно з оригіналом 

 

Директор школи                                                                         С. М. Коротка 
 


